
 

   

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  العضويةتفعيل|   تفعيل العضويةطلب آود|   المروراسترجاع آلمة :  مفيدةروابط

 

 
ديــرتــي الـكــويـــت>  الـــــعـــــامـــــةالــــمــــنــــتــــديــــات>  مـنـتـدى الـجـمـهـور الـعـربـاوي

)..آيس صديق للبيئة.(حملة اصدقاء البيئة  

اسم 
حفظ البيانات؟اسم العضوالعضو

آلمة 
المرور

تسجيل الدخول

  البحثمشارآات اليوم األعضاءقائمةالتعليمـــاتالتسجيل التوقعاتمسابقة

 

 

>212 من 1الصفحة 

   مشاهدة الموضوعطرق  تقييم الموضوع   الموضوعأدوات    عرض أول مشارآة غير مقروءة 
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 18-11-07, 04:13 PM   المشاررقم 

  

معلومات العضو 

KatKota_46 
 مـشـرف

  

  

 

إحصائية العضو 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dec 2006: االنتساب 
11969: رقم العضوية 

الكويت: اإلقامة 
6,140: المشارآات 

يوميًا 16.96: بمعدل 
10: عدد النقاط 
307:المواضيع 
5833: مشارآات 

 مواضيعي آخـر

   

 

المشروعات السياحية تنظم  0
 .. الحداقمسابقة

 الكويت تبدأ شرآة نفط 0
فعاليات احتفالها بيوم السكر 

 ..العالمي 
.. منافع الجوع ومضار الشبع 0

0Park Hayatt/Dubai

  ).. آيس صديق للبيئة.(حملة اصدقاء البيئة 

 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 

 البيئة توفر اآياسا ورقية في عدة جمعيات حملة أصدقاء
 . تعاونية
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  الحملة وبدأت بهذة
 

جم, جمعيه النزهه التعاونية ,  التعاونيه جمعية السره, جمعيه الشاميه والشويخ التعاونيه 
جمعية السالمية, جمعية الروضه وحولي , جمعية اليرموك التعاونية  ,الدسمه وبنيد القار 

جمعية مشرف التعاونيه ,جمعية الدعية التعاونية , جمعية القادسية التعاونية , التعاونية 
 .  السالم والمنصورية التعاونيهجمعية ضاحية عبداهللا, جمعية رميثية التعاونيه 

 
 توعية/حملة/آويت/بيئة

  جمعيات تعاونيةحملة أصدقاء البيئة توفر اآياسا ورقية في عدة
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 والثقافة البيئية بين أفرااصبح نشر الوعي --) آونا (11 - 13 -من آوثر الغانم الكويت 
 المستدامة وللمحافظة على البيئة ومصادرهالمجتمع حاجة ملحة وذلك للحصول على التنمية
 . المتجددةالطبيعية غير

 
 آويبيئية" فزعة" أصدقاء البيئة وهي حملة للتوعية والثقافة البيئية لتشكيل لذا تسعى حملة

 الجهود للمحافظة على البيئةوخليجية وعربية وعالمية النقاذ ما يمكن انقاذه وتكثيف وتوحيد
 

 االنباء اللجنة العليا لحملة اصدقاء البيئة مشعل اسبيته في لقاء مع وآالةوذآر نائب رئيس
 يصاحبها خطاب اعالمي مكثفان الحملة تمتد في مرحلتها االولى لفترة شهر) آونا(الكويتية 

 الكويتي من خالل توفير االآياس الورقية فيلنشر الوعي والثقافة البيئية لدى المجتمع
 آبديل صديق للبيئة الى جانب االآياس البالستيكية الحالية غيرالجمعيات التعاونية المختارة

 . للبيئةالصديقة
 

 وان تلب الحملة تهدف الى الحفاظ على البيئة والعمل على تأمينها لالجيال القادمةواضاف ان
 الى جانب معرفة مدى الوعاحتياجات الجيل الحالي دون المساس باحتياجات اجيال المستقبل

. للبيئة استخدام االآياس الورقية الصديقةوالثقافة البيئية لدى المجتمع مع التشجيع على

 
 خالل الى سعي الحملة لتفعيل دور الفرد والمجتمع في الحفاظ على البيئة منواشار اسبيته

 مؤآدا ان مسؤولية الحفاظالمشارآة المسؤولة وااليجابية في آل ما فيه صالح للبيئة وللدولة
 مسؤولية جماعية تبدأ من اصغر السلوآياتعلى البيئة ال تنحصر في فرد او جهة بل هي

 . المستوياتالفردية وصوال الى اعلى
 

وهي اشكال بسيطة تتناسب مع آل" أشكال أفراد البيئة" اعداد عدد آبير من واضاف انه تم
 الجنسيات والدياناتافراد المجتمع وذلك للوصول الى قلب وعقل آل انسان دون التفرقة في

 المجتمع بكافة افكارهم وقدراتهم وتوجهاتهواالعمار والجنس مع العمل على فهم جميع افراد
 آيس ورقي وزع على الجمعيات التعاونية المختارة منذ بدايالف 200موضحا ان اآثر من 

 . الحملةانطالق
 

 الحملة ليست ضد البالستيك وليست مع الورق بل مع المنتج الصديق للبيئةوقال اسبيته ان
 الصديقة للبيئة لتمعربا عن امله في ان تسن الجهات الحكومية القوانين التي تدعم المنتجات

 . دول الخليج العربيبعدها المرحلة الثانية من الحملة وهي على مستوى
 ) يتبع(

 ن ا/ ك غ 
 

 07 نوف جمت 131116آونا

  

 

  المرفق بأي برنامج مضاد للفيروساتأفحص الملف -
  بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروسقم -2
 بياناتالمنتدى غير مسوؤل عن مايحتويه المرفق من -3

::نصائح مهمه::
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التوقيع

  اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها -<
 > -ال اله اال انت سبحانك اني آنت من الظالمين

     

 

 

 

 

 18-11-07, 04:33 PM   2:  المشارآة رقم 

معلومات العضو 

 خمس جروح
 عضو سوبر

  

  

 

إحصائية العضو 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sep 2007: االنتساب 
22093: رقم العضوية 

in anfield: اإلقامة 
3,509: المشارآات 

يوميًا 44.88: بمعدل 
10: عدد النقاط 
144:المواضيع 
3365: مشارآات 

  ).. للبيئة آيس صديق.(حملة اصدقاء البيئة : رد

 
 شكرا على الخبر 

 
  على حفاظ البيئه من التلوثوانشاهللا االوادم يساعدون

  

التوقيع

you'll never walk alone 

 

 نوال قيثاره الخليج 

يعني هاين : (( تقول نوال 
سلم قلبه .. تترك واحد يبيك .. عليك

 خله جميع.. بايديك واهو راضي 
من بعد.. ما غيرك انت عيون .. الكون 

 )) هوى ماضي.. هذا يكون
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 مواضيعي آخـر

   

 

نتائج الدوري القطري  0
))2007-11-29 ((11االسبوع 

نتائج الدوري السعودي  0
))2007-11-29 ((11االسبوع 

نتائج الدوري العماني  0
-11-29(( الرابع االسبوع

2007((

  

.. نعم معاهدينك يالخضر نعم
 

 
.. ما اسمع ؟؟ ريحه غنم ..  ؟ ريحه غنم ريحه شنو.. ها ؟ اييييييي .. ايييي .. تشمون ريحه 

   بالملعبريحه غنم بالملعب ريحه غنم
 

h.ashkanani.49@hotmail.co.uk 
 

who cares !i 

      

 

 

 

 18-11-07, 09:27 PM   3:  المشارآة رقم 

معلومات العضو 

 األخضر^الرجل
 مـشـرف

  

  

 

إحصائية العضو 

  ).. للبيئة آيس صديق.(حملة اصدقاء البيئة : رد

 
  الكـــويـــتألـــف مبـــرووووك ألهـــل

 وتـــرقبـــوا بيـــع هالجيـــاس مستقبـــًال  ..علـــى هـــذا اإلنجـــاز 
 

  الـــرواتـــب ان شـــاء اهللا وعقبـــال زيـــادة
 

 شكـــرا آتكـــوتـــه 

  

  

التوقيع

..FORZA AHMANDO 
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Apr 2005: االنتساب 
2738: رقم العضوية 

KUWAIT: اإلقامة 
8,766: المشارآات 

يوميًا 9.11: بمعدل 
10: عدد النقاط 
177:المواضيع 
8589: مشارآات 

 مواضيعي آخـر

   

 

آـــأس سمـــو  .. 8 الـــ دور 0
 ...ولـــي العهـــد 

 نتــائــج تصفيــات أمــم 0
21/11/2007 2008أوروبــا 

 حــــب: صــــالــــح المــــال  0
أآبــــر ... الكــــويــــت 
م !!منه

      

 

 

 

 

 19-11-07, 01:36 PM   4:  المشارآة رقم 

معلومات العضو 

KatKota_46 
 مـشـرف

  

  

 

  ).. للبيئة آيس صديق.(حملة اصدقاء البيئة : رد

 
  خمس جروح

 
 األخضر^الرجل

 
 .. تحياتي لكم...مشكورين عالمرور 

  

التوقيع
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إحصائية العضو 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dec 2006: االنتساب 
11969: رقم العضوية 

الكويت: اإلقامة 
6,140: المشارآات 

يوميًا 16.96: بمعدل 
10: عدد النقاط 
307:المواضيع 
5833: مشارآات 

 مواضيعي آخـر

   

 

المشروعات السياحية تنظم  0
 .. الحداقمسابقة

 الكويت تبدأ شرآة نفط 0
فعاليات احتفالها بيوم السكر 

 ..العالمي 
.. منافع الجوع ومضار الشبع 0

0Park Hayatt/Dubai

  

  اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها -<
 > -ال اله اال انت سبحانك اني آنت من الظالمين

      

 

 

 

 

 19-11-07, 03:49 PM   5:  المشارآة رقم 

معلومات العضو 

Ali 
 مـصـمـم الـمـوقـع

  

  ).. للبيئة آيس صديق.(حملة اصدقاء البيئة : رد

 
 وال تتحلل وتأثر وفعال هاالجياس افضل من المستخدمه حاليا.. شكرا لج 

 عالبيئه
 

 ) ابالاااش(الجيس .. بورضيو 
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إحصائية العضو 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jan 2005: االنتساب 
5249: رقم العضوية 

Kuwait: اإلقامة 
5,391: المشارآات 

يوميًا 5.08: بمعدل 
10: عدد النقاط 
234:المواضيع 
5157: مشارآات 

 مواضيعي آخـر

   

 

الجدول الكامل لتصفيات  0
  العالم لجميع القاراتآأس

مجموعة منتخب الكويت في  0
 2010 آأس العالم تصفيات

دمج جميع مواضيع تصفيات (
 )آأس العالم

عل0 ي الع ن ديع ش ال

  

التوقيع

Al-Arabi Sporting Club 

 ادينجرد ميس ل
 

_________________ 
 
 

Imam Ali 
 اخذ روحي ويريحني الموت ياريت 

  يسامحني الاهللاذا انساك 

      

 

 

 

 

 19-11-07, 10:07 PM   6:  المشارآة رقم 

  ).. للبيئة آيس صديق.(حملة اصدقاء البيئة : ردمعلومات العضو 
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q6wa^3aRBaWeYa 
 مـشـرف

  

  

 

إحصائية العضو 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nov 2004: االنتساب 
1998: رقم العضوية 

االخضر^قلب الرجل: اإلقامة 
4,678: المشارآات 

يوميًا 4.23: بمعدل 
10: عدد النقاط 
268:المواضيع 
4410: مشارآات 

 مواضيعي آخـر

   

 

مهرجان القرين=)(") '.'(")(= 0
 الرابع عشر

متحف =)(") '.'(")(= 0
 ... آويتي

بــــيــت  =)(")'.'(")(= 0
 لـــوذان

الفنان=)(")''(")(=0 وفاة

 
 ِِ بيع هالجياس بالمستقبلاي واهللا ترقبـــوا

 
 يعطيج العافيه عالخبر

  

  

التوقيع

يا سأةلنادل ية...م  بسا  ح

يومخذ من  عربة...ل ا

 خربة ... األمسومن

شقاء اطرح مهنا تعب وا ل ا  ل

هن   احلب والوفاءلوامجع 

باىق سامءلواترك ا  ل لرب ا

.... 
  الحـــرإلـــى جــنــات الخـــلــد أيــها
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 20-11-07 ,11:54 PM   7:  المشارآة رقم 

  

معلومات العضو 

KatKota_46 
 مـشـرف

  

  

 

إحصائية العضو 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dec 2006: االنتساب 
11969: رقم العضوية 

الكويت: اإلقامة 
6,140: المشارآات 

يوميًا 16.96: بمعدل 
10: عدد النقاط 
307:المواضيع 
5833: مشارآات 

 مواضيعي آخـر

   

 

المشروعات السياحية تنظم  0
 .. الحداقمسابقة

 الكويت تبدأ شرآة نفط 0
فعاليات احتفالها بيوم السكر 

 ..العالمي 
.. منافع الجوع ومضار الشبع 0

0Park Hayatt/Dubai

  ).. للبيئة آيس صديق.(حملة اصدقاء البيئة : رد

 
Ali  
 
 

  مشكور عالمرور
 

q6wa^3aRBaWeYa 
 

 مشكورة عالمرور 
 

  

  

التوقيع

  اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها -<
 > -ال اله اال انت سبحانك اني آنت من الظالمين
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 21-11-07 ,10:12 AM   8:  المشارآة رقم 

  

معلومات العضو 

 بو فدك
 مـشـرف

  

  

 

إحصائية العضو 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sep 2006: االنتساب 
9863: رقم العضوية 

الوفره: اإلقامة 
6,159: المشارآات 

يوميًا 13.94: بمعدل 
10: عدد النقاط 
64:المواضيع 
6095: مشارآات 

 مواضيعي آخـر

   

 

 )2(نبات العرفج  0
 الرجل األخضر يعود من 0

 ..أوروبا
 )4( بوفدك سوالف 0

... البطولة الخليجية أهمية 0
 ... صور من أهوار العراق 0

  ).. للبيئة آيس صديق.(حملة اصدقاء البيئة : مشارآة

 
  لي هالدرجة البالستيك عدو للبيئة واهللا شيء محزن
 !والعالم صار لها سنين وبنين تستعمل أآياس الجمعية 

 
 ... الشكر لمشرفتنا النشيطه آل

 
 بوفدك___ 

 
 :  بالقبس حول خطورة البالستيك والنايلون على البيئة هذا موضوع نشر

 
 :اقتباس

  

 الدول  المخلفات البالستيكية تشكل مصدر خطورة بيئية وصحية آبيرة فياصبحت 24/07/2007 - 12383العدد 
 معدالت استخدام االدوات البالستيكية وتصنيعها من دون العربية على المديين القريب والبعيد، في ظل استمرار تزايد

 . بالمعايير والضوابط البيئيةالتقيد
 والهيدروجين والكلور  البالستيكية في ترآيبتها الكيميائية التي تحتوي على مواد الكربونوتكمن خطورة المخلفات

 خطرا حقيقيا  غير قابلة للتحلل في التربة وتبقيها لفترات طويلة، ما يجعلهاوالنتروجين وغيرها، وهذه الترآيبة تجعلها
  سواء، خاصة اذا علمنا ان حجم ما تنتجه الدول العربية سنويا منعلى االنسان وعلى الحياة البرية والبحرية على حد

 .مختلفات البالستيك، يبلغ نحو عشرة ماليين طن
 وذلك لحفظ السلع والمنتجات، بما في  الحال ان معدالت استهالك االسر لمنتجات البالستيك في تصاعد مستمرويؤآد واقع

 وغيرها، وآل ذلك يتحول الى  والخضار، بخالف عبوات المنظفات بأنواعها والمشروبات الغازيةذلك المواد االستهالآية
 . الخطورةمخلفات على درجة عالية من

 من االحيان بأشكال متنوعة من دون مراعاة االشتراطات آما ان هذه المواد البالستيكية يعاد تصنيعها في آثير
 تزايد استخدامها في اغلب المنازل اما  البيئية، مما يجعلها تسبب اضرارا بالغة، خصوصا لالطفال، في ظلوالمواصفات

 . ادوات تستخدم في المطابخ العداد المأآوالتعلى شكل العاب لالطفال او
يتم ) الف طن 20( عبوة سنويا مليار 50 الدول العربية من العبوات واالآياس البالستيكية الى نحو ويصل استهالك

 .القاؤها في المخلفات
 البالستيكية بشكل مفرط في المحالت التجارية  مشكلة المخلفات البالستيكية استخدام االآياس والعبواتويفاقم من

 واحدة ثم ترمى، فضال عن  واسع في مختلف المدن، وعادة ما تستخدم العبوات البالستيكية مرةواالسواق على نحو
 الى ذلك غياب او  البالستيكية وعدم تقيد معظم المصنعين باالشتراطات البيئية، يضافضعف الوعي البيئي بخطورة المواد

 . معظم الدول العربيةضعف تكنولوجيا ادارة المخلفات واعادة تدويرها في
 خطرا  البيئية في جامعة عين شمس بالقاهرة ان المخلفات البالستيكية تشكلوآشفت دراسة في معهد البحوث والدراسات

 البالستيكية في البحر بفعل الرياح، يهدد حياة السالحف على آل من الحياة البرية والبحرية، حيث ان سقوط المخلفات
 . موتها قناديل البحر، مما يؤدي الى والشعب المرجانية، فالسالحف تلتهم االآياس البالستيكية على انهاالنادرة

التوقيع

 بوفدك
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 . AM 10:16الساعة  07-11-21بو فدك بتاريخ : التعديل األخير تم بواسطة 

 
  يآفيفهم القارئ

      

 

 

 

 

 21-11-07 ,12:46 PM   9:  المشارآة رقم 

  

معلومات العضو 

 ناصر العطار
 أوسكار أفضل عضو

 )أآتوبر(

 

إحصائية العضو 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Oct 2006: االنتساب 
10673: رقم العضوية 

1,229: المشارآات 
يوميًا 3.00: بمعدل 

10: عدد النقاط 
22:المواضيع 
1207: مشارآات 

 مواضيعي آخـر

   

  ).. للبيئة آيس صديق.(حملة اصدقاء البيئة : مشارآة

 
 
 
 

 .. الطيبة لجهود الحملة مع آامل أمنياتي
 

 .. أشك بنجاح جهودها إال أنني
 

 .. على البيئة تستدعي عمل حكومي وشعبي متكاتف ألن المحافظة
 

 ..  الرياح أآبر من أآياس ورقية توزع وخطاب أعالمي يذهب أدراج
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 ..ماوراء سكون الليل  0
 .. رسالة إلى محمد جراغ 0

 .. يا نفس 0
 ! إستجواب بال جواب 0

  !..أآره السياسة  0
 

      

 

 

 

 

 21-11-07 ,12:57 PM   10:  المشارآة رقم 

  

معلومات العضو 

KatKota_46 
 مـشـرف

  

  

 

إحصائية العضو 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dec 2006: االنتساب 
11969: رقم العضوية 

الكويت: اإلقامة 
6,140: المشارآات 

يوميًا 16.96: بمعدل 
10: عدد النقاط 
307:المواضيع 
5833: مشارآات 

  ).. صديق للبيئة آيس.(حملة اصدقاء البيئة : مشارآة: رد

 
 :اقتباس

 
 

   عالبيئة خطوة جيدة تبدأ بها الحكومةالمحافظة
 

   حكومتناوان شاء اهللا نكون دوم متكاتفين مع
 

  مشكور اخوي عالمرور
 

  

  المشارآة األصلية آتبت بواسطة ناصر العطار 
 
 
 .. لجهود الحملة مع آامل أمنياتي الطيبة
 
 .. جهودها إال أنني أشك بنجاح
 

 .. البيئة تستدعي عمل حكومي وشعبي متكاتف ألن المحافظة على
 

  .. توزع وخطاب أعالمي يذهب أدراج الرياح أآبر من أآياس ورقية

التوقيع
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 مواضيعي آخـر

   

 

المشروعات السياحية تنظم  0
 .. الحداقمسابقة

 الكويت تبدأ شرآة نفط 0
فعاليات احتفالها بيوم السكر 

 ..العالمي 
.. منافع الجوع ومضار الشبع 0

0Park Hayatt/Dubai

  

  اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها -<
 > -ال اله اال انت سبحانك اني آنت من الظالمين

      

 

 

 

 

 21-11-07 ,03:32 PM   11:  المشارآة رقم 

معلومات العضو 

 coolعرباويه
 عضو رابطة برشلونة

  

  

 

إحصائية العضو 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dec 2006: االنتساب 
11941: رقم العضوية 

بيت رونالدينووووو: اإلقامة 
392: المشارآات 

يوميًا 1.08: بمعدل 
10: عدد النقاط 
75:المواضيع 
317: مشارآات 

  ).. للبيئة آيس صديق.(حملة اصدقاء البيئة : مشارآة

 
 شكرا على الخبر

  

  

التوقيع

 اصبر اشوية اذا يااصفر على نية بس ناويلك
عرباوية مانطلع احنا مامصخرناك بالملعب
 رونالدينيوعاشقة

 

 

/]indent[العرباوي عالي عالي
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 مواضيعي آخـر

   

 

ماهي احلى لهجة خليجية 0
 اغاني الكويت 0

 اهللا طاع الكويت رووعة بهل 0
 مشاريع

 اختكم تكلم اذا عرفت 0
 اوووو؟؟؟

في0 الع افضل 2007من

      

 

 

 

 25-11-07 ,02:57 PM   12:  المشارآة رقم 

معلومات العضو 

  العرباويحمود
 مـشـرف

  

  

 

إحصائية العضو 

 

 
Jan 2006: االنتساب 

5986: رقم العضوية 

  ).. للبيئة آيس صديق.(حملة اصدقاء البيئة : مشارآة

 
 ..   احلى بعد ال واشكالهم.. خوش اجيـاس 

 
  االشياء اللي تشتريها ،، هاالجياس لها سعر ينضاف لـ سعر.. بـ اوروبا 

 
  عموماً  موفقين

  

التوقيع

 ..  صـّل على محمد وال محمد اللهم
 
 

 هــووو يــا حمووود يا سبع البحـــر  
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8,030: المشارآات 
يوميًا 11.89: بمعدل 

10: عدد النقاط 
317:المواضيع 
7713: مشارآات 

 مواضيعي آخـر

   

 

آــارافـالهـــو ،،  :: 0
.. صــامويل .. للــنيرازوري 

  !::لتـشيلسي ؟ 
آــارافـالهـــو ،،  :: 0

.. صــامويل .. للــنيرازوري 
  !::لإلنتـــر ؟ 

ا21اإلنت::0 النت ::ات

  

أن تـلدَ  شـبيهـَـك مــا ! .. ُ  األيـآم اتـحدت لــو آـُـل
  ! ..ولــدت 
 

 لسيــفك والــحربُ .. فــ الجنــةُ  مـن أجـلكَ  ُوجـدت 
 ! قـد ســَـجـَـدت 

 
مـن أنــتَ  ومـالسر !  شـهـِـدت وبـفضـلـِـك أعـداؤك

 !! لـديــكَ 
 
 
 
.. فـ العودة جــداً  .. صــدقت  ..آل لــن تكـون العــودة عـادّيــة آل 

 ..  أحسن لـو قــاعد ببيـــتكم.. سيــئة 
 

  وشكــراً  على الموضوع
 

      

 

 

 

 

 25-11-07 ,06:54 PM   13:  المشارآة رقم 

معلومات العضو 

KatKota_46 
 مـشـرف

  

  

 

  ).. للبيئة آيس صديق.(حملة اصدقاء البيئة : رد

 
 cool عرباوية

 
 

  العفو وشكرا عالمرور
 
 

  حمود العرباوي
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إحصائية العضو 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dec 2006: االنتساب 
11969: رقم العضوية 

الكويت: اإلقامة 
6,140: المشارآات 

يوميًا 16.96: بمعدل 
10: عدد النقاط 
307:المواضيع 
5833: مشارآات 

 مواضيعي آخـر

   

 

المشروعات السياحية تنظم  0
 .. الحداقمسابقة

 الكويت تبدأ شرآة نفط 0
فعاليات احتفالها بيوم السكر 

 ..العالمي 
.. منافع الجوع ومضار الشبع 0

0Park Hayatt/Dubai

 
 .. عالمرور ومشكور cent 25صحيح بالدول االوربية يبيعون االجياس بـــ

  

  

التوقيع

  اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها -<
 > -ال اله اال انت سبحانك اني آنت من الظالمين

      

 

 

 

 

 25-11-07 ,06:59 PM   14:  المشارآة رقم 

معلومات العضو 

 27سناسيري
 عــضـــو

  

  ).. للبيئة آيس صديق.(حملة اصدقاء البيئة : رد

 
 ...شي جميل وراقي الصراحة هاالجياس 

  وياآم بالحملة راح اشارك وانا بعد
  والمفيدمشكورة مشرفتنا على الموضوع الخفيف

  

التوقيع
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إحصائية العضو 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dec 2006: االنتساب 
12390: رقم العضوية 

بأرض اهللا الواسعه: اإلقامة 
582: المشارآات 

يوميًا 1.70: بمعدل 
10: عدد النقاط 
42:المواضيع 
540: مشارآات 

 مواضيعي آخـر

   

 

0 nokia 5610 
 لألبنهوصايا لقمان الحكيم 0
 لك البرآة في امر يجلب 17 0

 حياتك
 أآبر شاورما بالعالم 0

من روائع االمام علي عليه  0
الم اتال اض ال

  

  حب العربي أنتماء وليس نتائج 
 

      

 

 

 

 

 25-11-07 ,08:37 PM   15:  المشارآة رقم 

  ).. للبيئة آيس صديق.(حملة اصدقاء البيئة : ردمعلومات العضو 
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KatKota_46 
 مـشـرف

  

  

 

إحصائية العضو 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dec 2006: االنتساب 
11969: رقم العضوية 

الكويت: اإلقامة 
6,140: المشارآات 

يوميًا 16.96: بمعدل 
10: عدد النقاط 
307:المواضيع 
5833: مشارآات 

 مواضيعي آخـر

   

 

المشروعات السياحية تنظم  0
 .. الحداقمسابقة

 الكويت تبدأ شرآة نفط 0
فعاليات احتفالها بيوم السكر 

 ..العالمي 
.. منافع الجوع ومضار الشبع 0

0Park Hayatt/Dubai

 
  27سناسيري 
 
 .. عالمرور اللطيف العفو اخوي ومشكور

  

  

التوقيع

  اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها -<
 > -ال اله اال انت سبحانك اني آنت من الظالمين

      

 

 

 
  » الموضوع التالي|   السابقالموضوع «

 

>212 من 1الصفحة 
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 PM 10:32: الساعة اآلن
 

 )1والزوار  0األعضاء (  1: الذين يشاهدون محتوى الموضوع اآلن 

  

 المشارآة تعليمات

  آتابة مواضيعال تستطيع
  آتابة ردودال تستطيع
  إرفاق ملفاتال تستطيع
  تعديل مشارآاتكال تستطيع

 متاحة أآواد المنتدى
 متاحة االبتسامات

 متاحة ]IMG[ آود
 معطلة HTMLآود 

  إلىاالنتقال السريع
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